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Köttö, múfordló. József
Attila-, Weöres Sándor-,
Radnóti-djas. Keresztes
Szent János muveiből for
dftásában eddig két kötet
jelent meg. A BKE Spa
nyol Tanszékének docen
se.

1A művet az Európa
Könyvkiadó azezévi

karácsonyi könyvyásárra
jelenteti meg.

SZÉPIÍRÁS

Sötét és boldog éjjel
Keresztes Szent János (1541-1591) spanyol költő és misztikus, a ka
tolikus egyház szentje, három nagy verséhez sokszáz oldalas Ma
gyarázatot írt. Az első olvasásra szerelmes versnek tetsző költemé
nyek e szövegek fényében az Isten iránti szeretet forró vallomása
ivá váltak, és választ keresnek az ember, köztük gyötrelmes száza
dunk Auschwitzot, Gulágot és egyéni sorstragédiákat megélt és
megélő szenvedőinek Istent faggató kérdéseire. Nem kevesebbet
állít a szerz ő, mint hogy a szenvedés hasznunkra van, az Istennel
való találkozásunkat készíti elő . Vitatott állítás kétségkívül, és a
vallás nyelvén fogalmazva is: belátása a kegyelmi állapottól függ .
Annyi azonban bizonyos, hogy a betegség, leépülés, a halálhoz ve
zető utolsó útszakasz a szerelem eksztázisában is szemlélhető, és
akkor a "lefelé vezető lépcső" az Istennel való találkozásra siető

felfelé haladását készíti elő; a "teremtmények": szeretteink ölelésé
ből való kibontakozás kitáguló szabadságélményét jelenti. Megte
heljük természetesen, hogy nemlétezőnektekintj ük a halált, mond
hatjuk. hogy nem része életünknek, és e1zárkózhatunk az ahhoz
vezető út elképzelésétől is. Mindig lesznek azonban szenvedők,

akiknek nem elég fizikai fájdalmuk csillapítása, mélyebb és fájdal
masabb a kérdezés igénye bennük.

Nekik szól A Kármel hegyére vezeUi út cím ű vershez írott, A lélek
sötét éjszakájal címet viselő próza. Ók azok, akik érzékeik, szellemi
és lelki tehetségük birtokától megfosztva, magukat kiüresítve
minden egyéb vágytól, Isten iránti szenvedélyes szerelemre gyul
ladva eljuthatnak a Vele való egybeolvadásra. "Így teljesítheljük
- írja a szerző - az első parancsolatot, mely az egész és teljes
emberre vonatkozik, ebből az érzelemből semmit ki nem zár:
»Szeressed azért a te Istenedet teljes szívedb ő l, teljes lelkedből és
teljes erődből.«"
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